
 

Crida solidària per lluitar contra la ceguesa evitable als països pobres 
 

La Fundació Ulls del món vol evitar la ceguesa  
de 500.000 persones en els propers 5 anys 

 
· Es presenta públicament la campanya ‘500.000 + 500.000’, que compta amb el 
suport d’actors i actrius com Josep Maria Pou, Lluís Homar, Alicia González Laá, 

Núria Prims i Mariona Tena i del recentment guardonat director de cine Isaki Lacuesta 

 
· 500.000 persones de territoris vulnerables ja han estat tractades per l’entitat des de 

la seva fundació l’any 2001 

 

 

 
 

 
Barcelona, 10 d’octubre de 2018. Aquest dimecres la Fundació Ulls del món ha presentat la 

campanya ‘500.000 + 500.000’, que vol esdevenir un punt d’inflexió en la seva trajectòria des 

del seu naixement l’any 2001. L’entitat ha exposat els seus objectius i línies d’acció per als propers 

5 anys, que passen per tractar 500.000 persones de zones desfavorides del Sàhara, Moçambic, 

Bolívia i Mali. “Amb la nova campanya volem implicar la societat catalana en la problemàtica de 
la ceguesa evitable que afecta els territoris més pobres”, ha explicat Rafael Ribó, president d’Ulls 

del món i Síndic de Greuges de Catalunya. En aquest sentit, el doctor Borja Corcóstegui, 

vicepresident de la Fundació i director mèdic de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona, ha 

posat en valor el caràcter solidari de la societat catalana i la capitalitat de Barcelona quant a 

investigació mèdica i, sobretot, en oftalmologia. “Des d’Ulls del món volem seguir exportant la 
implicació social i el lideratge científic i oftalmològic de Barcelona als territoris on més ho 
necessiten”, ha apuntat. 

 

Segons dades de l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB), gairebé el 90% 

de les persones cegues viuen als països del tercer món i el 75% de la ceguesa és evitable amb els 

mitjans i les tècniques que fem servir a les societats desenvolupades dels països del nostre entorn. 

36 milions de persones són cegues (principalment per cataractes) i 217 milions tenen visió 

reduïda, gairebé la meitat d’elles a causa de defectes de refracció no corregits. “L’oftalmologia no 
és prioritària als països pobres, però la nostra experiència ens demostra que la ceguesa evitable 
comporta més pobresa, exclusió social i fins i tot mort prematura”, ha explicat Ribó. 

 

Obrim els ulls a la societat catalana 

Per poder duplicar en els propers 5 anys els tractaments realitzats des de la seva fundació, Ulls del 

món ha presentat una campanya de comunicació que compta amb el suport de coneguts actors 

catalans, com ara Josep Maria Pou, Lluís Homar, Alicia González Laá, Núria Prims i Mariona 

Tena, així com del director de cinema Isaki Lacuesta, que acaba de ser premiat amb la Concha 

d’Or del Festival de Sant Sebastià per la pel·lícula ‘Entre dos aguas’. Aquesta és la segona vegada 



 

que rep el màxim reconeixement d’aquest festival. S’han editat clips de vídeo testimonials on els 

protagonistes, tant coneguts com persones anònimes que han patit problemes oculars, expliquen 

les seves pors en relació a la pèrdua de la visió. L’objectiu és sensibilitzar de la problemàtica i 

sumar suports a la tasca d’Ulls del món en els territoris on actua. 

 

Ulls del món ha explicat que realitzar un tractament costa 7 euros i, en cas de necessitar 

intervenció, operar una persona de cataractes té un cost de 70 euros. L’entitat s’ha marcat com a 

objectiu aconseguir els fons econòmics necessaris per tractar 100.000 persones anualment durant 

els propers 5 anys i operar els pacients que requereixin intervenció oftalmològica. I treballarà en 

dos eixos de forma paral·lela: per una banda, potenciant els micromecenatges, a través de petites 

donacions, i per l’altra banda, cercant grans mecenes. “Per exemple, amb 35 grans donants que 
aportin 20.000 euros anualment aconseguirem la fita de 500.000 tractaments en els propers 5 
anys”, ha afirmat Núria Ramon, directora general i membre del Comitè Executiu de la fundació. 

 

La Fundació ha fet també balanç de les actuacions dutes a terme en l’últim any. Només al 2017, 

l’entitat ha atès 64.729 persones (de les quals, 12.411 eren infants), ha realitzat 4.246 

intervencions quirúrgiques oculars, ha format 1.409 professionals sobre el terreny i ha sensibilitzat 

65.364 persones. Des de la seva constitució, Ulls del món ha tractat 500.000 persones de 

problemes relacionats amb la ceguesa evitable. “En els nostres més de 15 anys de trajectòria hem 
demostrat que el nostre model d’actuació funciona i és eficaç”, ha posat en relleu Rafael Ribó. En 

l’actualitat, Ulls del món és l’entitat de referència en cooperació internacional en l’àmbit dels 

tractaments oftalmològics. “Hem treballat molt, però no ens podem conformar”, ha sentenciat 

Ribó, que ha apuntat la necessitat de donar continuïtat als projectes endegats i l’inici de les 

actuacions en altres territoris previst en els propers anys, com ara Perú. “Retornar la visió és 
retornar la vida a les persones”. 
 

L’entitat treballa no només tractant i operant persones amb problemes de visió sinó principalment 

creant les condicions perquè siguin els professionals i les autoritats locals els encarregats 

d’atendre la salut visual de la població de cada territori. És per això que la formació de 

professionals mèdics locals i la dotació d’equipaments i materials necessaris als centres de salut 

són dues de les línies d’acció centrals dels projectes d’Ulls del món als campaments de població 

refugiada de Tindouf (Algèria), Moçambic, Bolívia i Mali i que s’enfortiran, també, en els propers 5 

anys. “La nostra tasca té sentit a llarg termini, apoderant els professionals locals i enfortint els 
sistemes de salut dels territoris més vulnerables”, ha apuntat el doctor Corcóstegui. 

 

La prevenció de les causes de la ceguesa evitable, la millora de la salut visual de persones amb 

patologies oculars i la sensibilització a l’opinió pública respecte a la precària situació 

oftalmològica que es viu als països més pobres són els altres eixos estratègics establerts per 

l’entitat.  



 

 
 

Fundació Ulls del món:  
La Fundació Ulls del món és una entitat sense ànim de lucre que combat la ceguesa evitable en els 
territoris més vulnerables del món. L’organització va néixer l’any 2001 després d’un viatge de 
l’actual Síndic de Greuges de Catalunya i president d’Ulls del món, Rafael Ribó, i el Dr. Borja 
Corcóstegui, director mèdic de l’Institut de Microcirurgia de Barcelona i vicepresident d’Ulls del 
món, als campaments de persones refugiades del Sàhara a Tindouf (Algèria), al llarg del qual van 
prendre consciència de les deficiències en la salut visual de la població més vulnerable i varen 
decidir fundar l’entitat.  
 
Amb seu a Barcelona, delegacions a Madrid, Euskadi-Navarra, València i Andalusia i nuclis 
territorials a França-Suïssa, Portugal i Argentina, la Fundació compta amb més de 700 persones 
voluntàries que s’impliquen en les activitats dels projectes i un pressupost l’any 2018 de poc més 
d’1.200.000 euros.  
 
www.ullsdelmon.org 
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